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Optické měřící technologie SIGRIST pro aplikace v pivovarech 

 
Měření zákalu v pivovarnictví a především sledování filtrace v procesu výroby piva je po desítky let 

neodmyslitelně spojeno se značkou SIGRIST. V současné době již firma SIGRIST nabízí ucelený sortiment 

optických měřících přístrojů pokrývající všechny důležité aplikace v pivovarech – od varny až po laboratoř. 

Firmě SIGRIST lze přičíst četné užitečné inovace. Například: zavedení technologie LED, díky níž již nejsou ve 

fotometrech zapotřebí pravidelné výměny žárovek a která je zároveň velmi energeticky úsporná, zvýšení 

vypovídací schopnosti měření zákalu zavedením dvou-úhlového měření, rychlá a jednoduchá kontrola přístrojů 

pomocí kontrolní jednotky se standardem z kouřového skla, automatizované měření zákalu v laboratoři při 

předem definované teplotě, přátelské uživatelské rozhraní řídících jednotek ovládaných pomocí barevného 

dotykového displeje, atd.  

Provozní fotometry SIGRIST se od ostatních odlišují kromě všeobecně uznávaného renomé i nízkými celkovými 

náklady na pořízení a provoz. Tajemství jejich standardně vysoké kvality spočívá v jejich „Swissness“. Přístroje 

jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány ve Švýcarsku v souladu s přísným systémem řízení kvality podle norem ISO 

9001:2008. SIGRIST poskytuje na své přístroje standardně bez jakéhokoliv příplatku plnou záruku 24 měsíců od 

instalace.  

Výrobky SIGRIST si vybírají zákazníci kladoucí zvláštní důraz na kvalitu, vysokou užitnou hodnotu, dlouhodobou 

stabilitu a nízkou energetickou náročnost. 

 
 

 

Proces výroby piva 
  
To, co původně začalo jen sledováním filtračního procesu, se nyní stalo vysoce propracovaným uceleným 

programem zahrnujícím všechny optické přístroje pro řízení procesů výroby piva - od varny až po laboratoř. Pro 

své zákazníky je společnost SIGRIST kompetentním kontaktním partnerem pro všechna optická měření. 

Následující schéma nabízí přehled jednotlivých aplikací přístrojů SIGRIST v procesu výroby piva.  
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Obr. 1 Přehled aplikací fotometrů SIGRIST v pivovaru 

 

 
Zákal 

 
Barva 

 

Pozice Vhodný typ přístroje SIGRIST Aplikace 

 TurBiScat/TurbiGuard Zákal za scezovací kádí 

 
TurbiGuard Zákal za vířivou kádí 

 
PhaseGuard C Oddělování fází voda/mladina 

 
TurbiGuard Dávkování kvasnic 

 
PhaseGuard HT Oddělování fází kvasnice/pivo (řízení odstřelu kvasnic) 

 
TurbiGuard/PhaseGuard T Zákal za separátorem (vstup/výstup) 

 
TurBiScat/TurbiGuard/PhaseGuard T Zákal kvůli dávkování křemeliny 

 
TurBiScat Zákal po křemelinové filtraci (řízení filtru) 

 
TurBiScat Zákal kvůli dávkování PVPP 

 
TurBiScat Zákal po dávkování PVPP 

 
TurBiScat Zákal za deskovými filtry 

 
ColorPlus/TurBiScat (colour) 

Barva na zřeďovací jednotce (dávkování praženého 
sladu) 

 
PhaseGuard C Oddělování fází pivo/voda (plnící linka) 

 
LabScat Měření zákalu v laboratoři 

Křemelinová filtrace 

Scezovací káď 

Separátor Separátor 

Přetlačný tank 
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Aplikace provozních fotometrů SIGRIST v pivovarech 

APLIKACE NA VARNĚ 

Sledování zákalu sladiny za scezovací kádí a na rmutovém filtru 

Kvůli proměnlivé kvalitě vstupních surovin je důležité získávat informace o kvalitě sladiny v rané fázi. Pro 

sledování tohoto procesu je vhodné použít fotometr s měřením rozptylu světla pod úhlem 25°, tedy TurBiScat 

25° (dle doporučení EBC/MEBAK) nebo s měřením dvou úhlů fotometrem TurBiScat 90°/25°. Jestliže jsou 

rostoucí hodnoty zákalu zaznamenány včas, lze procesní nastavení upravit ve fázi rmutování. Během 

následného procesu vaření mohou být v předstihu přijata opatření pro filtraci problematické várky. Jako cenově 

úspornou variantu lze použít i jednoduché absorpční sledování zákalu pomocí fotometru TurbiGuard.  

 

Graf 1: Příklad sledování zákalu za scezovací kádí (TurbiGuard) 

Sledování vířivé kádě 

Vypouštění vířivé kádě by mělo být sledováno zákaloměrem. Stržení kalů do spílané mladiny má negativní vliv 

na chemicko-fyzikální stabilitu piva. Toto měření se provádí přístrojem TurbiGuard.  

Oddělování fází voda/mladina 

Jasně definované rozhraní mezi mladinou a vodou lze při proplachování potrubí vodou detekovat během 

několika sekund pomocí fotometru PhaseGuard C. Voda se tak nedostane do mladiny a vypouštěná voda není 

znečištěna mladinou.  

APLIKACE PŘI KVAŠENÍ PIVA 

Dávkování kvasnic 

Tato aplikace může být jednoduše a cenově výhodně realizována dvěma absorpčními senzory zákalu 

TurbiGuard. První senzor měří zákal příchozí mladiny, druhý senzor měří celkový zákal mladiny a kvasnic po 

nadávkování kvasnic. Z rozdílu obou těchto signálů lze počítat výslednou koncentraci kvasnic v mladině přímo 

v milionech kvasničných buněk na mililitr.  

Akceptovatelný průběh 

scezování 60% < 25 EBC 
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Oddělování fází kvasnice/pivo 

Odpouštění kvasnic lze kontrolovat a regulovat využitím využitím zákaloměru PhaseGuard HT, který má krátkou 

délku optické cesty pro měření hustších médií a prodlouženou senzorovou hlavici kvůli měření 

reprezentativního vzorku. Optimalizace průběhu odpouštění kvasnic a spolehlivá detekce rozhraní 

kvasnice/pivo výrazně snižují ztráty produktu.  

 
  

Graf 2. Sledování rozhraní kvasnice/pivo zákaloměrem PhaseGuard HT 

APLIKACE BĚHEM FILTRACE 

Zákal nefiltrovaného piva 

Měřením zákalu nefiltrovaného piva lze optimalizovat využití filtračních materiálů (dávkování křemeliny apod.) 

a řídit rovnoměrné zatížení filtru. Tím se dá zvýšit množství piva vyrobeného během jednoho filtračního cyklu, 

snižovat náklady a zajišťovat optimální průběh filtračního procesu. Měření je prováděno buď fotometrem 

TurBiScat 90°, nebo TurbiGuard (kalibrovaný), nebo PhaseGuard T (jako absorpční hodnota).  

Sledování a řízení filtrace 

Měření koloidního zákalu snímáním rozptylu světla pod úhlem 90° jako míra brilantní čirosti piva je důležitým 

optickým kvalitativním parametrem. Kromě toho mohou být díky měření rozptýleného světla pod úhlem 25° 

selektivně detekovány částice křemeliny a kvasničné buňky. Lze tak optimalizovat a spolehlivě sledovat fázi 

základního náplavu filtru stejně jako spolehlivě detekovat průnik kvasnic filtrem.  

Měření pod úhlem 25° se ukázalo jako optimální pro měření těchto částic s dostatečně vysokou citlivostí. 

Přední pivovary po celém světě se adaptovaly na používání osvědčené kombinace měření zákalu pod úhly 

90°/25°. Samozřejmě, že TurBiScat 90°/25° tyto hodnoty měří s automatickou kompenzací barvy.  

% suchých kvasnic 
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Měření barvy 

Barva některých typů piva je upravena buď sladovým výtažkem, praženým pivním sladem nebo přídavkem 

karamelu. Kontinuálním měřením barvy může být dávkování ve zřeďovací jednotce přesně řízeno a 

kontrolováno. Pro tuto aplikaci je používán in-line fotometr ColorPlus. Průběžné měření barvy před stáčecí 

linkou slouží jako cenná informace pro systém kontroly kvality. Toto měření může být realizováno buď 

fotometrem ColorPlus nebo měřením barvy integrovaným jako volitelné option v přístroji TurBiScat. Je-li to 

požadováno, může být měřená hodnota barvy kompenzována na zákal v souladu s EBC normou při vlnové délce 

430 nm a velice dobře koresponduje s laboratorními hodnotami.  

 

Graf 3: Srovnání in-line sledování barvy s laboratorními výsledky  

APLIKACE VE STÁČÍRNÁCH 

Oddělování fází pivo/voda 

Ve stáčírně jsou různé druhy piva zpracovávané ze stáčecích tanků. Při změně produktu se týdně ztrácí několik 

hektolitrů produktu v důsledku proplachů vodou mezi stáčením různých druhů piva. Použitím in-line detektoru 

rozhraní fází pracujícím na optickém principu se snižují ztráty piva a zvyšuje se provozní spolehlivost zajištění 

kvality. Investice do přístroje PhaseGuard C se vrátí obvykle během několika měsíců. 

 

Graf 4. Aplikace PhaseGuard C ve stáčírně 
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VŠEOBECNÉ POUŽITÍ V PIVOVARECH 

Separátory 

Separátory se používají na různých místech v pivovarech: na varně za vířivkou, na spilce při zpracování kvasnic a 

při separaci směsi pivo/kvasnice, stejně tak velmi často i na filtraci. Aplikace přístrojů PhaseGuard T nebo 

TurbiGuard jsou různé. Při plnění separátoru je sledován zákal přicházejícího média, a pokud je zákal příliš 

vysoký, je indikován alarm. Při separaci je snímač použit pro sledování správného a pravidelného odpouštění 

zákalové komory k dosažení optimální kvality nefiltrovaného piva. 

APLIKACE V LABORATOŘI 

Sledování procesů a kontrola kvality řízení  

LabScat představuje optimální doplněk pro systém kontroly kvality celého procesu. Měření lze provádět nejen 

ve skleněných kyvetách, ale i přímo v lahvích. Laboratorní zákaloměr LabScat používá pro měření zákalu stejné 

optické uspořádání jako in-line zákaloměr TurbiScat 90°/25° a měřené hodnoty tudíž vzájemně odpovídají. 

 

Graf 5: Srovnání hodnot naměřených přístroji LabScat a TurBiScat na různých druzích piva  

Šokové testy 

 
Za účelem zjištění trvanlivosti je pivo zahříváno a ochlazováno v proměnlivých cyklech. Vznikající zákal je měřen 

přímo v lahvích a výsledkem testu je určení skladovatelnosti piva.  
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